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De eerste schoolweek 

De eerste week zit er alweer bijna op. Fijn om te zien hoe snel de 

leerlingen de weg weten en alle regels weer oppakken. Ook ou-

ders houden zich weer aan de bekende afspraken. Fijn om te 

zien dat steeds meer ouders het plein opkomen en daar de no-

dige ruimte opzoeken. In de ochtend zien wij dat de uitgang 

door fietsers gebruikt wordt als ingang. Heel begrijpelijk omdat 

daar de fietsenstalling is. Omdat wij zien dat dit praktisch is voor 

de leerlingen (en tevens veilig), hebben wij besloten om deze 

uitgang ook ingang te maken voor fietsers. 

Bij het onderbouwplein verloopt het halen en brengen rustig. 

Heel fijn! Wilt u er wel aan denken niet bij de ingang te blijven 

‘hangen’? Hierdoor kan het voor andere ouders lastig zijn om de 

nodige afstand te bewaren. Bedankt voor de medewerking! 

  

 
Meester Freek op het plein tijdens de pauzetijden op maandag. 

 

Verkeerssituatie rondom school 

Afgelopen dagen stond er een verkeersregelaar voor de school. 

Dat is natuurlijk erg fijn. Ondanks dat, hebben wederom bij de 

gemeente aangegeven dat wij de situatie rondom onze school 

zorgelijk vinden en wensen een gesprek met de gemeente hier-

over.  Ook zullen wij dit punt meenemen naar de eerstvolgende 

MT-vergadering. 

 

Ventilatiesysteem op de Toermalijn 

Eerder heeft u kunnen lezen dat het systeem altijd goed onder-

houd heeft gehad. Ons ventilatiesysteem is geen recirculatiesys-

teem waarbij lucht in het gebouw circuleert. Verse lucht wordt 

van buiten toegevoerd en vuile lucht wordt naar buiten afge-

voerd. Advies is dan ook het systeem gewoon aan te laten.  

 

Trakteren (herhaling) 

In het vorige informatiebulletin heeft u kunnen lezen dat wij het 

traktatiebeleid versoepeld hebben. Er mag weer getrakteerd 

worden. Echter mag dit alleen VOORverpakt zijn (dus niet door 

de ouder zelf verpakt) of iets niet eetbaars.  

 

Luizenpluizen 

Na elke vakantie wordt er een luizencontrole ingepland. Wegens 

de corona-maatregelen is het op dit moment niet mogelijk om 

dit met hulp van ouders op school te doen. Daarom willen wij u 

vragen om uw kind thuis te controleren op luizen. Constateert u 

luizen en/of neten, dan verneemt de leerkracht dit graag via de 

mail.  

 

Klassenouder 

Als het u leuk lijkt om klassenouder te zijn, dan kunt u zich aan-

melden bij de leerkracht van de groep. Wij hebben binnen het 

team afgesproken dat niet elk jaar dezelfde ouders deze taak 

op zich zouden moeten nemen. Iedereen kan zich aanmelden. 

Zo hebben ook andere ouders de kans om deze taak voor een 

jaar te vervullen. Zijn er geen aanmeldingen van andere ouders? 

Dan is een extra jaartje in de rol als klassenouder natuurlijk prima! 

Leerkrachten zijn altijd ontzettend blij met aanmeldingen. 

 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 25 mei 2021 staat het bezoek van de schoolfotograaf 

gepland. 

 

Schoolbibliotheek (ouders gezocht) 

In de vakantie heeft onze nieuwe schoolbibliotheek steeds meer 

vorm gekregen. ‘De BIEB op school’ is een project waarbij biblio-

theek, school en gemeente gezamenlijke afspraken maken over 

het beleid op het gebied van lezen. Alle leerlingen lenen regel-

matig uit een inspirerende collectie boeken in een gezellige lees-

omgeving in de school en/of in een openbare bibliotheek. We 

hebben een geheel vernieuwde collectie boeken. Er is elke dag 

aandacht voor vrij lezen, voorlezen en praten over boeken. De 

leerlingen gebruiken een digitale omgeving voor het zoeken en 

uitlenen van boeken.  

Voor onze nieuwe schoolbibliotheek zijn wij op zoek naar enkele 

hulpouders. U zal helpen bij het beheren van de bibliotheek. Ook 

zal u de kinderen helpen bij het kiezen en scannen van een 

boek. Het is de bedoeling dat u 1 keer per week, ongeveer an-

derhalf uur de bibliotheekdienst draait (dag en tijd in overleg). 

Voor meer informatie en aanmelden, kunt u contact opnemen 

met Linda offerman (linda.offerman@atlantbo.nl) of Natascha 

Voorn (natascha.voorn@atlantbo.nl). 

 

Startgesprekken 

Afgelopen week zijn de inschrijvingen gestart. Deze ronde zijn de 

gesprekken niet verplicht. Wanneer inschrijven niet lukt, horen wij 

het graag.  

De vorm van het startgesprek zal wisselend zijn per groep. Som-

mige leerkrachten doen het fysiek en anderen via de digitale 

weg of zullen dit telefonisch doen. We hebben ervoor gekozen 

dat elke leerkracht het doet op de manier waarop hij/zij zich 

prettig (veilig) voelt.  

 

Wel of niet naar school bij verkoudheid? 

Het RIVM heeft vóór de zomervakantie de richtlijnen omtrent ver-

kouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Kinderen 

van 0 t/m 6 jaar die een neusverkoudheid hebben mogen onder 

bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang en/of school. 

Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar gelden andere, striktere regels. 

Onderaan dit informatiebulletin vindt u de beslissingsboom. Eén 

voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en één voor kinderen van 7 t/m 

12 jaar oud. Deze beslissingsbomen zijn ontwikkeld op basis van 

de richtlijnen van het RIVM. Met bijgevoegde beslisboom kunt u 

beoordelen of een verkouden kind wel of niet mag komen. 

 

CITO rekenen en begrijpend lezen 

Vorig schooljaar hebben wij besloten om vóór de zomervakantie 

geen CITO toetsen af te nemen bij de leerlingen. De leerkrach-

ten hebben per vakgebied voldoende beeld gekregen van het 

niveau van de leerlingen en het afnemen van CITO toetsen zou 

veel tijd kosten, die we juist zo hard nodig hadden. 

Binnen de organisatie zijn wij volop in ontwikkeling. Afgelopen 

schooljaar hebben wij de nieuwste versie van de rekenmethode 
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WIG (Wereld in getallen versie 5) geïmplementeerd. Daarnaast 

hebben wij een start gemaakt met het werken middels de me-

thodiek van Close Reading voor het vak begrijpend lezen. 

Omdat wij op schoolniveau metingen nodig hebben is het van 

belang om begin dit schooljaar CITO Rekenen en Begrijpend le-

zen af te nemen. De gegevens worden ingevoerd in het systeem 

en op schoolniveau geanalyseerd en dus niet op leerlingniveau. 

Deze gegevens zijn nodig om de ontwikkeling van beide trajec-

ten in kaart te brengen. 

 

Ontwikkelingen op de Toermalijn 

Elk schooljaar start de school met nieuwe doelen. Deze staan be-

schreven in het Schoolontwikkel(jaar)plan. De MR wordt op de 

hoogte gebracht van deze ontwikkelingen en hebben hierin een 

adviserende rol. Onze drie hoofddoelen van schooljaar 2020-

2021 zijn: 

- Certificering VierKeerWijzer 

- Versterken technisch- en begrijpend leesonderwijs 

- Implementatie blokplanningen 

 

Certificering VierKeerWijzer 

Op school werken wij inmiddels enkele jaren met de thema’s van 

VierKeerWijzer voor ons vak wereldoriëntatie. Na deze jaren van 

ontdekken, leren en organiseren willen wij dit jaar in samenwer-

king met Marco Bastmeijer, (de bedenker van VierKeerWijzer) de 

laatste ontwikkeling doormaken. Ons doel is om dit schooljaar 

dan ook een officiële VierKeerWijzer-school te worden en daar-

voor een certificaat in ontvangst te mogen nemen. 

 

Versterken technisch- en begrijpend leesonderwijs 

Afgelopen schooljaar hebben binnen de school ontwikkelingen 

plaatsgevonden om ons ons technisch en begrijpend leesonder-

wijs te versterken. Komend schooljaar zetten wij de invoering van 

Close Reading door. Vanaf groep 4 wordt aan de hand van 

deze aanpak ons begrijpend leesonderwijs vormgegeven. Tij-

dens dit traject worden wij begeleid door Marjolijn Korstanje, 

taal- en leesspecialist van Taalrijk. Op het gebeid van technisch 

lezen zal er ingezet worden op leesbevordering en -motivatie. 

Daarnaast zal begin dit schooljaar onze eigen schoolbibliotheek 

geopend worden! 

 

Implementatie blokplanningen 

Vorig jaar zijn wij gestart met het gebruik van blokplanningen (in 

plaats van groepsplannen) om leerlingen tijdens de rekenlessen 

nog beter te kunnen volgen. Met behulp van deze blokplannin-

gen kunnen leerkrachten hun onderwijs nog beter op het niveau 

van de individuele leerling afstemmen. Naast rekenen, willen wij 

deze manier van werken dit schooljaar ook gaan toepassen bij 

begrijpend lezen en spelling. 

 

Verhuizing ’t Kwakersnest 

In de vakantie is er hard gewerkt in het lokaal van de  

Peuterspeelzaal en ’t Kwakersnest. Michiel, Loes en de mede-

werkers van het Heuveltje én ’t Kwakersnest, BEDANKT voor jullie 

extra inzet!  

Hieronder het resultaat. 

 

 

Opa Manus bedankt! 

Ook onze pleinen hebben weer onderhoud gehad. Dankzij opa 

Manus kunnen wij bij het onderbouwplein weer goed over de 

heg kijken. Opa Manus, wederom bedankt! 

 

Agenda: 

Vrijdag 28 aug: groep 1 t/m 4 vrij! 

Vrijdag 28 aug: informatiebrief mee naar huis 

 


